M ě s t o Březnice
Vyhláška č. 2/2004
o ochraně klidu v noční době na území města
Březnice
Na základě § 10 písm.a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo města Březnice
tuto obecně závaznou vyhlášku :

1.
Tato vyhláška stanoví omezující opatření za účelem ochrany veřejného
pořádku v době nočního klidu na území města Březnice, včetně podmínek pro
udělení výjimek.

2.
a)
Noční klid se stanovuje na dobu od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
b)
V této době se fyzickým i právnickým osobám zakazuje v souvisle
zastavěném území města provádět jakékoliv činnosti, které zatěžují okolí
hlukem.
c)
V době nočního klidu se zakazuje zejména zkoušení a používání
hlučných nástrojů, strojů, zařízení a motorů, jakož i hlučné provozování
rozhlasových, televizních, zvukových a jiných zařízení.
d)
V provozovnách (všechny veřejně přístupné prostory, restaurace,
bary, kavárny, vinárny, herny a jiná obdobná zařízení, jejich předzahrádky,
prodejní stánky, sportovní a kulturní podniky, taneční zábavy, diskotéky a
podobná zařízení) a v jejich okolí, jakož i na ostatním veřejném
prostranství, se v době nočního klidu zakazuje též veškerá produkce živé
nebo reprodukované hudby a nadměrná hlučnost návštěvníků těchto
provozoven.

3.
a)
Městský úřad Březnice, odbor vnitřních věcí, může na základě
písemné žádosti udělit jednorázovou nebo časově omezenou výjimku ze
zákazu hudební produkce, učinil-li provozovatel nebo pořadatel náležitá
opatření pro snížení hlukových následků provozu na minimum.

b)
Žadatel o výjimku je povinen v písemné žádosti uvést : činnost či
účel akce, dobu a místo konání a přesné určení provozovatele nebo
pořadatele hudební produkce.
c)
Na udělení výjimek není právní nárok.

4.
Omezující opatření uvedená v této vyhlášce neplatí pro noc z 31.12. na 1.1.

5.
Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno
jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, nejedná-li se o jiný správní delikt postižitelný podle
zvláštních předpisů, nebo trestný čin.
Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Březnice č. 2/2003 o ochraně
zdraví občanů před hlukem.
Tato vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Březnice na jeho zasedání dne
6.5.2004 a nabývá účinnosti dnem 1.6.2004.
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radní města Březnice
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